Joniškio rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklių
2 priedas
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ, KURIAS GALIMA MESTI Į
PAKUOČIŲ ATLIEKŲ IR KITŲ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO KONTEINERIUS,
SĄRAŠAS*
Atskirai surenkamų komunalinių atliekų rūšys

Priemonių paskirtis ir tipas

Indivi dualūs ir kolektyviniai konteineriai**
Plastikinių,
Stiklinių
Popierinių ir
Pakuočių atliekos
metalinių,
pakuočių ir
kartoninių pakuočių
kombinuotų ir kitų
(neužterštos maisto ir kitų Kitos antrinės žaliavos stiklo atliekoms
bei popieriaus
pakuočių atliekoms
medžiagų likučiais)
surinkti
atliekoms surinkti
surinkti
(STIKLAS)
(POPIERIUS)
(PLASTIKAS)
Stiklinių pakuočių atliekos,
iš jų:

+

a) visų dydžių ir spalvų
stikliniai buteliai ir
buteliukai (be kamščių);

+

b) stiklainiai (be
dangtelių);

+

c) kitos stiklinės pakuotės
ir jų duženos.

+
d) stikliniai indai,
vazos ir kiti stiklo
gaminiai;

+

e) skaidrus lakštinis
(langų) stiklas.

+

Popierinių ir kartoninių
pakuočių atliekos,

+

iš jų:
a) visų rūšių kartonas, jo
lakštai, gofruoto kartono
dėžės ir kartono dėžutės;

+

b) popieriniai krepšiai,
maišeliai, pakavimo
popierius;

+

c) kitos kartoninės ir
popierinės pakuotės;

+
d) laikraščiai,
žurnalai, vokai,
lankstinukai, skrajutės
ir kiti reklaminiai
spaudiniai;
e) bloknotai ir knygos
(be kietų viršelių);
f) kitas spaudos ir
rašomasis popierius.

Plastikinių ir PET
(polietileno tereftalato)

+

+
+
+
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Atskirai surenkamų komunalinių atliekų rūšys

Priemonių paskirtis ir tipas

Indivi dualūs ir kolektyviniai konteineriai**
Plastikinių,
Stiklinių
Popierinių ir
Pakuočių atliekos
metalinių,
pakuočių ir
kartoninių pakuočių
kombinuotų ir kitų
(neužterštos maisto ir kitų Kitos antrinės žaliavos stiklo atliekoms
bei popieriaus
pakuočių atliekoms
medžiagų likučiais)
surinkti
atliekoms surinkti
surinkti
(STIKLAS)
(POPIERIUS)
(PLASTIKAS)
pakuočių atliekos, iš jų:
a) plastikiniai buteliai,
indeliai, dėžutės bei kitos
talpos nuo gėrimų ir kitų
maisto produktų, gyvūnų
ėdalo, buitinių priemonių;

+

b) plastikiniai dangteliai ir
kamšteliai;

+

c) plastikiniai maišeliai ir
plėvelės;

+

d) PET ir PP tvirtinimo
juostos;

+

e) kita plastikinė pakuotė
(su įspaustais PET, HDPE,
PE, LPPE, PP, PS
ženklais);

+

f) polietileno plėvelė;

+

g) plastikiniai indai.

+

Kombinuotų (vyraujanti
medžiaga popierius ir
kartonas) pakuočių atliekos,
iš jų:

+

a) kartoninės gėrimų
pakuotės nuo sulčių ir
pieno produktų („Tetra
Pak“, „Pure-Pak“ ir kt.);

+

b) laminuoto popieriaus ir
kartono pakuotės.

+

Metalinių pakuočių atliekos,
iš jų:

+

a) skardinės nuo gėrimų ir
kitų maistų produktų,
gyvūnų ėdalo, buitinių
priemonių;

+

b) konservų ir kitos
dėžutės;

+

c) metaliniai dangteliai ir
kamšteliai;

+

d) metalinės tvirtinimo
juostos;
e) metaliniai indai ir
įrankiai, kepimo
skardos bei kitos
metalinės atliekos.

+
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Atskirai surenkamų komunalinių atliekų rūšys

Priemonių paskirtis ir tipas

Indivi dualūs ir kolektyviniai konteineriai**
Plastikinių,
Stiklinių
Popierinių ir
Pakuočių atliekos
metalinių,
pakuočių ir
kartoninių pakuočių
kombinuotų ir kitų
(neužterštos maisto ir kitų Kitos antrinės žaliavos stiklo atliekoms
bei popieriaus
pakuočių atliekoms
medžiagų likučiais)
surinkti
atliekoms surinkti
surinkti
(STIKLAS)
(POPIERIUS)
(PLASTIKAS)
Kombinuotų (kitų) pakuočių
atliekos, iš jų:

+

a) traškučių pakeliai;

+

b) kavos, ledų pakeliai.

+

Medinių pakuočių atliekos, iš
jų:

+

a) medinės dėžės ir
dėžutės;

+

b) medinės pakuotės ir jų
sudėtinės dalys prekėms
tvirtinti ir transportuoti.

+

Kitos pakuočių atliekos, iš
jų:

+

a) džiuto maišai ir kitos
medžiaginės pakuotės;

+

b) keraminiai buteliai ir
dėžutės.

+

* Antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų, kurias galima mesti į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, sąrašas
yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.
** Individualaus naudojimo konteineriais, skirtais visų rūšių pakuočių atliekoms (išskyrus stiklinėms) bei
kitoms tinkamoms perdirbti popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekoms surinkti iš individualių
gyvenamųjų namų valdų turi būti surenkamos visos lentelėje nurodytos komunalinės atliekos, išskyrus
nurodytos stiklinių pakuočių ir kitos stiklo atliekos (kai šioms atliekoms surinkti naudojami atskiri
individualaus naudojimo konteineriai). Kol stiklinių pakuočių ir kitoms stiklo atliekoms surinkti
nenaudojami atskiri individualaus naudojimo konteineriai, individualaus naudojimo konteineriais iš
individualių gyvenamųjų namų valdų surenkamos visų rūšių pakuočių atliekos bei kitos tinkamos perdirbti
popieriaus ir kartono, plastiko ir metalo atliekos, išskyrus stiklo atliekas.

______________

